
 
 

  

 

BusRapp 
Uheld/Skade 

Oplysninger om vidner 

Denne vejledning handler om, hvordan man udfylder den del af en skades-/uheldsrapport, 

som handler om vidner. 

Husk at hvis du ikke har mulighed for at gøre en rapport færdig på stedet, så sørg altid som 

minimum for at starte rapporten op ved at gøre følgende: 

Sørg for at det korrekte busnr. 

er indtastet. Det ændres ved at 

trykke på de tre prikker øverst 

til højre 

Vælg rapporttypen 

Uheld/Skade 
Sæt flueben ved de ting, som er 

relevante for den situation, din 

rapport handler om, og tryk på 

”Opret” nederst.  

Så har Driftscenteret basisoplysninger om hændelsen og du kan gøre rapporten færdig senere.   
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Når du er logget ind vises en 

oversigt over de eventuelle 

skadesrapporter, du har lavet. 

Indtast nummeret på den 

pågældende bus fx bus 666. 

Du får nu vist en oversigt over 

alle indberettede og fejl og 

skader på den pågældende 

bus.  

Tryk på ny rapport 

Vælg rapporttypen 

Uheld/Skade.  

Appen husker det busnr., du 

tastede, sidst du brugte den. Så 

hvis din rapport vedr. en anden 

bus, ændrer du busnr. ved at 

trykke på de tre prikker øverst til 

højre.  

 

Ved alle skadesrapporter skal du 

tage stilling til disse 6 spørgsmål. 

Sæt flueben ved de ting, som er 

relevante for den rapport, du er i 

gang med. Denne vejledning 

handler om, hvordan man 

indberetter oplysninger om 

vidner, så det spørgsmål skal der 

selvfølgelig være flueben ved 

her, men ofte vil flere være 

relevante i en rapport. 
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Du bliver nu mindet om, at du 
skal udlevere et infoblad 
vedrørende registrering af 
kontaktoplysninger, fra den 
lille blok, som findes i bussen.  

Tryk nu på ”Tilføj person”. 
 

Tryk på ”Rediger” øverst til 

højre.  

Hvis du har mulighed for det, 
kan du tage et billede af vidnets 
sygesikringsbevis. Så slipper du 
for at udfylde felterne her. Hvis 
ikke, taster du oplysningerne om 
den tilskadekomnes navn, 
adresse osv. Tryk herefter på OK 

Informationerne om personen 

er nu tilføjet. Tryk på Rediger, 

hvis du vil ændre 

informationerne. Ellers tryk på 

pilen øverst til venstre. 

Tryk nu på pilen ud for ”Vælg 

årsag” 
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Feltet ”Information” som handler 

om hændelsesforløbet, vil skulle 

udfyldes, næsten uanset, hvad du 

satte flueben ved før. Hvordan 

du gør det, kan ses i den 

video/den vejledning, der 

handler specifikt om det. 

Tryk nu på Tilføj i ud for ”Vidner”. 
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Din rapport vises nu i oversigten 

over dine skadesrapporter under 

afsluttede, og du kan ikke 

længere redigere den. Kontakt 

DC, hvis du kar brug for at ændre 

noget i rapporten.  

Hvis du ikke afslutter rapporten, 

vises den under ”Kladder”. 

Kladder kan fortsat redigeres. 

Oplys hvor vidnet befandt sig i 

situationen. 

Tilføj evt. kommentarer vedr. 

vidnet og tryk herefter på pilen 

øverst til venstre  

Nu kan du se, at der er blevet 

tilføjet oplysninger om et vidne. 

Tryk på oplysningerne, hvis du vil 

ændre noget. Eller tryk på ”Tilføj” 

hvis du vil tilføje flere personer. 

Hvis du har udfyldt felterne om 

hændelsesforløb, tilskadekomne 

og hvad du ellers satte flueben 

ved, trykker du på ”Afslut rapport” 
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